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Agran koululaiset ry               Toimintakertomus 2019 

c/o Pirkko Hellsten 

Puutarhakatu 11 B 61 

20100 Turku 

www.agrankoululaiset.org 

 

YLEISTÄ 

Agran koululaiset on perustettu 13.2.2010 tukemaan intialaisten daliti-tyttöjen 

koulutusta Intiassa Agran kaupungissa. 

 

HALLITUS 

Hallinto 2019 

Hallituksessa toimivat 16.3.2019 asti puheenjohtaja Pirkko Hellstén, 

toiminnanjohtaja-sihteeri Johanna Korhonen, rahastonhoitaja Sonja Sarlin, 

varapuheenjohtaja Marita Rinne ja kokousten sihteeri Maija Keinänen. Hallitus 

valittiin sääntömääräisessä kevätkokouksessa 17.3.2019 samat jäsenet kuin 

alkuvuonnakin ja järjestäytymisessä kaikki myös jatkoivat toimimisen kuten 

alkuvuonnakin. Sääntömääräisessä syyskokouksessa 2.11.2019 yhdistyksen 

rahastonhoitaja vaihtui: hallituksen jäsen, rahastonhoitaja Sonja Sarlin lopetti ja 

Pirkko Kotila valittiin jatkamaan rahastonhoitajana. Hallituksen Suomi-Intia 

koordinaattorina jatkoi Jasvinder Singh.  

Varsinainen toiminnantarkastaja oli toimittaja, ekonomi Timo Nikunen Helsingistä. 

 

Kokoukset 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 17.3.2019 ja sääntömääräinen 

syyskokous 2.11.2019. Hallitus kokoontui toimikauden aikana 17.3., 5.9., ja 2.11. 

 

Alakoulu ja yläkoulu 

Koulussa oli vuoden lopussa yhteensä 38 oppilasta, 24 tyttöä viidennellä ja 14 tyttöä 

toisella luokalla. Koululla oli kesäloma 1.5.-4.7.  

Koulun opettajina jatkoivat 51-vuotias Kamlesh Tiwari  ja yläkoulun opettajana 27-

vuotias Ritu Tiwari. Varaopettajana toimi tarvittaessa 24-vuotias Namrata Tiwari. 

Siistijä-keittäjänä jatkoi Mohan Devi ja koulun siivoojana Sharda Devi. Myös samat 

kaksi riksa-kuskia hoitivat alakoululaistemme koulukuljetukset.  Bhupinder Singh 

Thakur jatkoi työtään koulun vartijana koulun portilla. Kaikki koulun työntekijät 

ovat naisia paitsi riksakuskit ja vartija.   

Vuokrattu koulurakennus oli kevätkauden sama kuin kaksi vuotta sitten käsittäen 

kaksi luokkahuonetta, pienen keittiötilan ja wc. Lokakuussa koulutila vaihtui ja 

koululle vuokrattiin uusi koulutila, jossa on myös kaksi luokkahuonetta, pieni 

tietokonehuone, keittiö ja wc.    

 

Jäsenet 

Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 69 kummia ja 15 kannatusjäsentä. 

 

TALOUS 

Yhdistyksen toiminta rahoitettiin toimintavuotena kummimaksuilla, 

kannatusjäsenmaksuilla, intialaisten tuotteitten ja kahvin sekä intialaisen teen 

myynnistä saaduilla tuloilla sekä satunnaisilla lahjoituksilla ja tuotoilla.  

Tilinpäätös 31.12.2019 osoitti 1928.08 € ylijäämää. 
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Rahankeräyslupa ja keräyslippaat 

Alkuvuoden rahankeräyslupa nro RA/2017/414 oli voimassa 20.05.2019 ja uusi 

rahankeräyslupa RA/2019/104 alkoi 21.5.2019 on voimassa 31.8.2021 asti koko 

Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Rahaa kerättiin internetissä 

olevilla aineettomien tuotteiden myynnillä, joista tuloa saatiin 1578 €. Keräyslippailla 

kerättiin myös rahaa, mutta ne päätettiin avata ja laskea vasta seuraavan vuoden 

ensimmäisessä kokouksessa. Kaikki saadut tulot käytettiin Chaudhary Charity 

Schoolin kuluihin. 

 

Kahvi 

Yhdistyksemme toi Intiasta Suomeen joulukuun lopulla uutta reilua ja luomua 

Diwali-kahvia. Kahvi on 100 % Arabicaa 200 gramman pakkauksissa. Kahvi sai 

nimensä Diwalista, joka on Intiassa syksyllä vietettävä maan suurin juhla, valon 

juhla. Diwali-kahvin loppuerän myynnistä saatiin yht. 2003,95 €. Kahvista saadut 

tuotot menivät täysimääräisinä ylläpitämämme Chaudhary Charity Schoolin daliti-

tyttöjen hyväksi. 

 

Tee 

Jatkettiin Agran koululaiset ry:n Suomeen tuoman intialaisen teen myyntiä. Teestä 

saadut tuotot menivät täysimääräisinä koululle. Teen myynnin tuotto oli vuoden 

lopussa 3061,71 €. Vuoden lopulla toimme myös uuden erän intialaista teetä 

Suomeen. Siinä yhdessä pakkauksessa on 150 gramma Darjeeling-, Assam- ja 

Chaimasala- nimistä teetä, kutakin 50 g pakkauksessa. 

 

Villasukkia  

Villasukkia  saimme myydyksi yht. 1110 € ja tämäkin tuloutettiin kokonaisuudessaan 

Agran koulullemme. 

 

Agran koululaiset kierrättää  

Agran koululaiset kierrättää –projekti jatkui, saimme lahjoituksina tavaroita, joita 

sitten myimme tori.fi –sivuilla.   

 

Pullonpalautusprojekti 

Tuusulassa A & J Kovasen K-marketin pullonpalautusprojekti alkoi talvella ja se 

tuotti 590 €. Projekti jatkuu edelleen. 

 

Kana- ja vuohiprojekti 

Vuohien ja kanojen lahjoittaminen daliti-perheille oli edelleen mahdollista 

nettisivuillamme.  

 

Polkupyöriä koululaistemme perheille 

 Kumppanijärjestöltä oli mahdollisuus lainata polkupyöriä  Agran koulun tarpeisiin ja 

koululaistemme perheenjäsenet lainasivatkin niitä ahkerasti.. 

 

Puhdasta vettä porakaivoista 

Nettisivuillamme oli edelleen mahdollisuus lahjoittaa varoja puhtaan veden 

hankkimiseksi daliteille. Heti kun saamme koululle pysyvän koulutilan, 

kaivautamme porakaivon koulun pihalle koululaistemme ja heidän perheittensä 

käyttöön. Tähän tarkoitukseen varat on jo sovittu saatavaksi.  
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JÄSENYYDET  

Fingon jäsenyytemme jatkuu. Otamme mahdollisuuksien mukaan osaa tämän 

verkoston toimintaan.   

 

Yhdistys toimi yhteistyössä yhteisöpalvelu www.sharewood.org kanssa, vaikka sieltä 

ei saadakaan mitään tuloa. Julkaisemme heidän sivullaan artikkeleita koulumme 

toiminnasta. 

 

 

TAPAHTUMIIN OSALLISTUMINEN 

Maailma kylässä -tapahtuma 

Osallistuimme Fingon järjestämään Maailma kylässä –tapahtumaan 25.-26.5.2019 

Helsingissä. Myimme siellä  intialaisia teetä, villasukkia, intialaisia kangastuotteita. 

Tuottoa saatiin yht. 1327 euroa, joka käytettiin koulumme tarpeisiin Agrassa. 

 

Olimme mukana 

Turussa toimii Vadelmatarha-kirppis ja siellä oli koulun keräyslipas.  

 

 Lazy Lizard lopetti toimintansa ja lahjoitti koulullemme loput myymättä jääneet 

vaatteet. Tulemme myymään niitä jatkossa eri tilaisuuksissa.  

 

Otimme osaa hallitusjäsenemme koulun myyjäisiin ja myimme tuotteitamme myös  

ulkoilmakirpputorilla Helsingissä. 

 

LAHJOITUKSET 

Kertaluonteiset lahjoitukset: 

Koulumme ystävät lahjoittivat 1468,01 €. 

 

TIEDOTTAMINEN 

Ulkoinen tiedottaminen 

Verkkosivujemme osoite on www.agrankoululaiset.org.  

Koulun kortteja jaettiin tilaisuuksissa, joihin osallistuimme sekä muissa yhteyksissä 

tapaamillemme henkilöille.  

 

Yhdistys päätti ottaa osaa myös vuoden 2020 Maailma kylässä – tapahtumaan 

jäsenhankinnan tehostamiseksi. 

 

Yhdistyksen toiminnasta julkaistiin artikkeleita Facebookissa ja Sharewoodissa. 

 

Sisäinen tiedottaminen 

Kokouskutsut ja tilannekatsaukset hoidettiin sähköpostitse ja puhelimitse. Koulun 

sääntömääräisiin kokouksiin kutsuttiin myös kaikki muut yhdistyksen jäsenet, jotta 

keskustelu yhdistyksen toiminnasta olisi mahdollisimman laajaa ja avointa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sharewood.org%20
http://www.agrankoululaiset.org/
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Agran koululaiset ry               Toimintakertomus 2018 

c/o Pirkko Hellsten 

Puutarhakatu 11 B 61 

20100 Turku 

www.agrankoululaiset.org 

 

YLEISTÄ 

Agran koululaiset on perustettu 13.2.2010 tukemaan intialaisten daliti-tyttöjen 

koulutusta. Kulunut vuosi oli yhdistyksen yhdeksäs toimintavuosi. 

 

HALLITUS 

Hallinto 2018 

Hallitus valittiin sääntömääräisessä kevätkokouksessa 10.2.2018 ja se järjestäytyi 

seuraavasti: puheenjohtaja Pirkko Hellstén, toiminnanjohtaja-sihteeri Johanna 

Korhonen, rahastonhoitaja Sonja Sarlin, varapuheenjohtaja Marita Rinne ja 

kummisihteeri Maija Keinänen. 

Hallituksen Suomi-Intia koordinaattorina jatkoi Jasvinder Singh.  

Varsinainen toiminnantarkastaja oli toimittaja, ekonomi Timo Nikunen Helsingistä. 

 

Kokoukset 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 10.2.2018 ja sääntömääräinen 

syyskokous 30.09.2018. Hallitus kokoontui toimikauden aikana 10.2., 29.3., ja 30.9. 

 

Alakoulu ja yläkoulu 

Koulussa oli yhteensä 38 oppilasta. Koululla oli kesäloma 1.5.-4.7. Alakoulun 

kolmannella luokalla jatkoi edelleen 24 tyttöä ja he jatkoivat syyslukukaudella 

neljännellä luokalla. Yläkoulun kolmannella luokalla jatkoi neljätoista tyttöä 

tammikuusta huhtikuun loppuun, jolloin heidän koulunkäyntinsä päättyi 

koulussamme. Alakoulun ensimmäiselle luokalla aloitti koulunkäyntinsä neljätoista 

uutta tyttöä. 

Koulun opettajina jatkoivat 50-vuotias Kamlesh Tiwari  ja yläkoulun opettajana 26-

vuotias Ritu Tiwari. Varaopettajana toimi tarvittaessa 23-vuotias Namrata Tiwari. 

Siistijä-keittäjänä jatkoi Mohan Devi ja koulun siivoojana Sharda Devi. Myös samat 

kaksi riksa-kuskia hoitivat koulukuljetukset. Alakoulun tytöt haettiin kotoaan ja 

vietiin takasin kahdella riksalla. Kesällä 2017 Bhupinder Singh Thakur aloitti työn 

koulun vartijana koulun portilla. Kaikki koulun työntekijät ovat naisia paitsi 

riksakuskit ja vartija.   

Vuokrattu koulurakennus oli kevätkauden sama kuin kaksi vuotta sitten käsittäen 

kaksi luokkahuonetta, pienen keittiötilan ja wc-tilat. Heinäkuussa koulutila vaihtui ja 

koululle vuokrattiin uusi koulutila, jossa on myös kaksi luokkahuonetta, pieni 

tietokonehuone, pieni keittiö ja wc-tila.    

 

Jäsenet 

Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 70 kummia ja 14 kannatusjäsentä. 

 

TALOUS 

Yhdistyksen toiminta rahoitettiin toimintavuotena kummimaksuilla, 

kannatusjäsenmaksuilla, intialaisten tuotteitten ja kahvin sekä intialaisen teen 

myynnistä saaduilla tuloilla sekä satunnaisilla lahjoituksilla ja tuotoilla.  

Tilinpäätös 31.12.2018 osoitti 1378.35 € alijäämää. 
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Rahankeräyslupa ja keräyslippaat 

Rahankeräyslupa nro RA/2017/414 on voimassa 20.5.2019 asti koko Suomen alueella 

Ahvenanmaata lukuunottamatta. Rahaa kerättiin internetissä olevilla aineettomien 

tuotteiden myynnillä, joista tuloa saatiin 392 € ja lippailla, jotka päätettiin avata ja 

laskea vasta seuraavan vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kaikki saadut tulot 

käytettiin Chaudhary Charity Schoolin kuluihin. 

 

Kahvi 

Yhdistyksemme toi Intiasta Suomeen joulukuun lopulla uutta reilua ja luomua 

Diwali-kahvia. Kahvi on 100 % Arabicaa 200 gramman pakkauksissa. Kahvi sai 

nimensä Diwalista, joka on Intiassa syksyllä vietettävä maan suurin juhla, valon 

juhla. Intia Hääkahvin loppuerän myynnistä saatiin yht. 228 €. Kahvista saadut 

tuotot menivät täysimääräisinä ylläpitämämme Chaudhary Charity Schoolin daliti-

tyttöjen hyväksi. 

 

Tee 

Jatkettiin Agran koululaiset ry:n Suomeen tuoman intialaisen teen myyntiä. Teestä 

saadut tuotot menivät täysimääräisinä koululle. Yhdessä pakkauksessa on 200 g 

teetä: neljä pussia, joissa kussakin on 50 grammaa korkealaatuista teetä: Darjeeling-, 

Assam-, Chaimasala- ja Kangra-nimisiä. Teen myynnin tuotto oli vuoden lopussa 

1,144 €.  

Vuoden lopulla toimme myös uuden erän intialaista teetä Suomeen. Siinä yhdessä 

pakkauksessa on 150 gramma Darjeeling-, Assam- ja Chaimasala- nimistä teetä, 

kutakin 50 g pakkauksessa. 

 

Villasukkia ja muita neuleita 

Intiasta tuli näyte-erä villasukkia ja muita neuleita. Koululaisten äidit olivat 

kutoneet neuleet. Agralaisen neuleyrityksen työntekijät ovat opettaneet heitä 

neulomaan. Suomessa kudottuja lahjoitussukkia saimme myydyksi yht. 1,684 € ja 

tämäkin tuloutettiin kokonaisuudessaan Agran koulullemme. 

 

Agran koululaiset kierrättää  

Agran koululaiset kierrättää –projekti jatkui, saimme lahjoituksina tavaroita, joita 

sitten myimme tori.fi –sivuilla.   

 

Kana- ja vuohiprojekti 

Vuohien ja kanojen lahjoittaminen dalitiperheille oli edelleen mahdollista 

nettisivuillamme.  

 

Polkupyöriä koululaistemme perheille 

Nettisivuillamme oli mahdollisuus lahjoittaa rahaa polkupyörien hankintaan ja 

niitten huoltoa varten. Kuluneena vuonna oli viisi polkupyörää varattuna Agran 

koulun tarpeisiin. Koululaistemme perheenjäsenet lainasivat pyöriä ahkerasti 

kumppanijärjestöltämme. 

 

Puhdasta vettä porakaivoista 

Nettisivuillamme oli edelleen mahdollisuus lahjoittaa varoja puhtaan veden 

hankkimiseksi daliteille. Jos saamme kerättyä rahaa, tulemme hankkimaan 

porakaivoihin tarvittavat materiaalit ja teettämään niitä koululaistemme ja heidän 

perheittensä käyttöön. Sitten heidän ei enää tarvitsisi noutaa vettä pitkien matkojen 

takaa tai ostaa kallista vettä valtion vesiautoista. 
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JÄSENYYDET  

Yhdistys toimi yhteistyössä yhteisöpalvelu www.sharewood.org kanssa, vaikka sieltä 

ei saadakaan mitään tuloa. Julkaisemme heidän sivullaan artikkeleita koulumme 

toiminnasta. 

 

Fingon jäsenyytemme jatkuu. Otamme mahdollisuuksien mukaan osaa tämän 

verkoston toimintaan.   

 

TAPAHTUMIIN OSALLISTUMINEN 

Maailma kylässä -tapahtuma 

Osallistuimme Fingon järjestämään Maailma kylässä –tapahtumaan 26.-27.5.2018 

Helsingissä. Myimme siellä  intialaisia teetä, villasukkia, intialaisia kangastuotteita, 

marmorisia saippuatelineitä, ystävärannekkeita, otsakoruja sekä arpoja. Tuottoa 

saatiin yht. 1012 euroa, joka käytettiin koulumme tarpeisiin Agrassa. 

 

Olimme mukana 

Turussa toimii Vadelmatarha-kirppis ja siellä oli koulun rahankeräyslippas.  

 

Saimme jälleen Lazy Lizardin Mekko tekee hyvää -kampanjan tuotteitten myynnistä 

lahjoituksena koulullemme pienen summan. Lazy Lizard lopetti toimintansa ja 

lahjoitti koulullemme loput myymättä jääneet vaatteet. Tulemme myymään niitä 

jatkossa eri tilaisuuksissa. 

 

Osallistuimme joulunavajaisiin Tuusulassa.  

 

Rauhanaseman joulumyyjäiset - maailmanparantajien lahjamarkkinat olivat  

16.12. Rauhanasemalla Itä-Pasilassa. Sielläkin myimme koulun hyväksi 

tuotteitamme ja kerroimme koulustamme. 

 

Otimme osaa hallitusjäsenemme koulun myyjäisiin. 

 

LAHJOITUKSET 

Kertaluonteiset lahjoitukset: 

Koulumme ystävät lahjoittivat 547,26 €. 

 

TIEDOTTAMINEN 

Ulkoinen tiedottaminen 

Verkkosivujemme osoite on www.agrankoululaiset.org.  

Koulun kortteja jaettiin tilaisuuksissa, joihin osallistuimme sekä muissa yhteyksissä 

tapaamillemme henkilöille.  

 

Yhdistys päätti ottaa osaa myös vuoden 2019 Maailma kylässä – tapahtumaan 

jäsenhankinnan tehostamiseksi. 

 

Yhdistyksen toiminnasta julkaistiin artikkeleita Facebookissa ja Sharewoodissa. 

 

Sisäinen tiedottaminen 

Kokouskutsut ja tilannekatsaukset hoidettiin sähköpostitse ja puhelimitse. Koulun 

sääntömääräisiin kokouksiin kutsuttiin myös kaikki muut yhdistyksen jäsenet, jotta 

keskustelu yhdistyksen toiminnasta olisi mahdollisimman laajaa ja avointa. 

 

www.sharewood.org%20
http://www.agrankoululaiset.org/
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Agran koululaiset ry               Toimintakertomus 2017 

c/o Pirkko Hellsten 

Puutarhakatu 11 B 61 

20100 Turku 

www.agrankoululaiset.org 

 

YLEISTÄ 

Agran koululaiset on perustettu 13.2.2010 tukemaan intialaisten daliti-tyttöjen 

koulutusta. Kulunut vuosi oli yhdistyksen kahdeksas toimintavuosi. 

 

HALLITUS 

Hallinto 2017 

Hallitus valittiin sääntömääräisessä kevätkokouksessa 7.5.2017 ja se järjestäytyi 

seuraavasti: puheenjohtaja Pirkko Hellstén, toiminnanjohtaja-sihteeri Johanna 

Korhonen, rahastonhoitaja ja Kepa-vastaava Pirkko Kotila, varapuheenjohtaja Marita 

Rinne, kummisihteeri Maija Keinänen ja Sonja Sarlin. 

Hallituksen Suomi-Intia koordinaattorina jatkoi Jasvinder Singh.  

Varsinainen toiminnantarkastaja oli toimittaja, ekonomi Timo Nikunen Helsingistä. 

 

Kokoukset 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 7.5.2017 ja sääntömääräinen 

syyskokous 19.11.2017. Hallitus kokoontui toimikauden aikana 2.4., 7.5., ja 19.11. 

 

Alakoulu ja yläkoulu 

Koulussa oli yhteensä 38 oppilasta. Koululla oli kesäloma 1.5.-4.7. Alakoulun 

kolmannella luokalla jatkoi edelleen 24 tyttöä ja yläkoulun kolmannella luokalla 

jatkoi neljätoista tyttöä. Koulun opettajina jatkoivat 50-vuotias Kamlesh Tiwari  ja 

yläkoulun opettajana 26-vuotias Ritu Tiwari. Varaopettajana toimi tarvittaessa 23-

vuotias Namrata Tiwari. Siistijä-keittäjänä jatkoi Mohan Devi ja koulun siivoojana 

Sharda Devi. Myös entiset kaksi riksa-kuskia hoitivat koulukuljetukset. Alakoulun 

tytöt haettiin kotoaan ja vietiin takasin kahdella riksalla. Kesällä 2017 Bhupinder 

Singh Thakur aloitti työn koulun vartijana koulun portilla. Kaikki koulun työntekijät 

ovat naisia paitsi riksakuskit ja vartija.   

Vuokrattu koulurakennus oli sama kuin kaksi vuotta sitten käsittäen kaksi 

luokkahuonetta, pienen keittiötilan ja wc-tilat. Koulun käytössä on myös oma pieni 

piha.   

 

Jäsenet 

Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 70 kummia ja 14 kannatusjäsentä. 

 

TALOUS 

Yhdistyksen toiminta rahoitettiin toimintavuotena kummimaksuilla, 

kannatusjäsenmaksuilla, intialaisten tuotteitten ja Intia hääkahvin sekä intialaisen 

teen myynnistä saaduilla tuloilla sekä satunnaisilla lahjoituksilla ja tuotoilla.  

Tilinpäätös 31.12.2017 osoitti 885,22 € ylijäämää. 

 

Rahankeräyslupa ja keräyslippaat 

Rahankeräyslupa uusittiin ja uusi lupanro RA/2017/414 on voimassa 20.5.2019 koko 

Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta. Rahaa kerättiin internetissä 

olevilla aineettomien tuotteiden myynnillä, joista tuloa saatiin 699,41 € ja lippailla,  
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jotka päätettiin avata ja laskea vasta seuraavan vuoden ensimmäisessä kokouksessa. 

Kaikki saadut tulot käytettiin Chaudhary Charity Schoolin kuluihin. 

 

Intia hääkahvi 

Intia hääkahvin myyntiä jatkettiin. Kahvin loppuerän myynnistä saatiin yht. 161 €.  

 

Tee 

Jatkettiin Agran koululaiset ry:n Suomeen tuoman Intialaisen teen myyntiä. 

Keralassa köyhät naiset ovat saaneet palkkaa teen poiminnasta. Teestä saadut tuotot 

menivät täysimääräisinä koululle. Yhdessä pakkauksessa on 200 g teetä: neljä pussia, 

joissa kussakin on 50 grammaa korkealaatuista teetä: Darjeeling-, Assam-, 

Chaimasala- ja Kangra-nimisiä. Teen myynnin tuotto oli vuoden lopussa 1,652 €. 

 

Villasukkia ja muita neuleita 

Intiasta tuli näyte-erä villasukkia ja muita neuleita. Koululaisten äidit olivat 

kutoneet neuleet. Agralaisen neuleyrityksen työntekijät ovat opettaneet heitä 

neulomaan. Pyydettiin äitejä kutomaan lisää sukkia, joita myymme Maailma kylässä 

–festivaalissa ja muissa tapahtumissa. Sukista saimme yht. 1.385 €. 

 

Agran koululaiset kierrättää  

Agran koululaiset kierrättää –projekti jatkui, saimme lahjoituksina tavaroita, joita 

sitten myimme tori.fi –sivuilla.   

 

Kana- ja vuohiprojekti 

Vuohien ja kanojen lahjoittaminen dalitiperheille oli edelleen mahdollista 

nettisivuillamme.  

 

Polkupyöriä koululaistemme perheille 

Nettisivuillamme oli mahdollisuus lahjoittaa rahaa polkupyörien hankintaan ja 

niitten huoltoa varten. Kuluneena vuonna oli viisi polkupyörää varattuna Agran 

koulun tarpeisiin. Koululaistemme perheenjäsenet lainasivat pyöriä ahkerasti 

kumppanijärjestöltämme. 

 

Puhdasta vettä porakaivoista 

Nettisivuillamme oli edelleen mahdollisuus lahjoittaa varoja puhtaan veden 

hankkimiseksi daliteille. Jos ja kun saamme näin kerättyä rahaa, tulemme 

hankkimaan porakaivoihin tarvittavat materiaalit ja teettämään niitä 

koululaistemme ja heidän perheittensä käyttöön. Sitten heidän ei enää tarvitse 

noutaa vettä pitkien matkojen takaa. Emme ole vielä saaneet lahjoituksia tätä 

tarkoitusta varten.  

 

JÄSENYYDET  

Yhdistys toimi yhteistyössä yhteisöpalvelu www.sharewood.org kanssa, vaikka sieltä 

ei saadakaan mitään tuloa. Julkaisemme heidän sivullaan artikkeleita koulumme 

toiminnasta. 

 

Dalitien solidaarisuusverkoston ja Kepan jäsenyytemme jatkuu. Otamme 

mahdollisuuksien mukaan osaa tämän verkoston toimintaan.   

 

 

 

www.sharewood.org%20


 9 
 

 

TAPAHTUMIIN OSALLISTUMINEN 

Maailma kylässä -tapahtuma 

Osallistuimme Maailma kylässä –tapahtumaan 27.-28.5.2017 Helsingissä. Myimme 

siellä Intia hääkahvia, intialaisia teepakkauksia, villasukkia, intialaisia 

kangastuotteita, marmorisia saippuatelineitä, ystävärannekkeita, otsakoruja sekä 

arpoja. Tuottoa saatiin yht. 579 euroa.  

 

Olimme mukana 

Turussa toimii Vadelmatarha kirppiskauppa ja veimme sinne koulun 

rahankeräyslippaan, mainoskortteja ja koulun teetä myyntiin.  

 

Saimme jälleen Lazy Lizardin Mekko tekee hyvää -kampanjan tuotteitten myynnistä 

lahjoituksena koulullemme pienen summan. 

 

Osallistuimme Hyrylän joulunavajaisiin ja PopUp! Tuusulan joulumyyjäisiin 

24.–25.11. Hyrylän Torilla Tuusulassa.  

 

Rauhanaseman joulumyyjäiset - maailmanparantajien lahjamarkkinat olivat  

10.12. Rauhanasemalla Itä-Pasilassa. Sielläkin myimme koulun hyväksi 

tuotteitamme ja kerroimme koulustamme. 

 

Otimme osaa hallitusjäsentemme koulun myyjäisiin. 

 

LAHJOITUKSET 

Kertaluonteiset lahjoitukset: 

Siilinjärven Ruusu-Ristin lahjoitti 600 € 

Koulumme ystävät lahjoittivat 240 €. 

 

TIEDOTTAMINEN 

Ulkoinen tiedottaminen 

Verkkosivujen osoite on www.agrankoululaiset.org.  

Koulun kortteja jaettiin tilaisuuksissa, joihin osallistuimme sekä muissa yhteyksissä 

tapaamillemme henkilöille.  

 

Yhdistys päätti ottaa osaa myös vuoden 2018 Maailma kylässä – tapahtumaan 

jäsenhankinnan tehostamiseksi. 

 

Yhdistyksen toiminnasta julkaistiin artikkeleita yhteisöpalvelu Sharewoodissa ja 

Facebookissa. 

 

Sisäinen tiedottaminen 

Kokouskutsut ja tilannekatsaukset hoidettiin sähköpostitse ja puhelimitse. Koulun 

sääntömääräisiin kokouksiin kutsuttiin myös kaikki muut yhdistyksen jäsenet, jotta 

keskustelu yhdistyksen toiminnasta olisi mahdollisimman laajaa ja avointa. 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrankoululaiset.org/
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Agran koululaiset ry               Toimintakertomus 2016 

c/o Pirkko Hellsten 

Puutarhakatu 11 B 61 

20100 Turku 

www.agrankoululaiset.org 

 

YLEISTÄ 

Agran koululaiset on perustettu 13.2.2010 tukemaan intialaisten daliti-tyttöjen 

koulutusta. Kulunut vuosi oli yhdistyksen seitsemäs toimintavuosi. 

 

HALLITUS 

Hallinto 2016 

Hallitus valittiin sääntömääräisessä kevätkokouksessa 31.5.2016 ja se järjestäytyi 

seuraavasti: puheenjohtaja Pirkko Hellstén, toiminnanjohtaja-sihteeri Johanna 

Korhonen, rahastonhoitaja ja Kepa-vastaava Pirkko Kotila, varapuheenjohtaja Marita 

Rinne ja kummisihteeri Maija Keinänen.  

Hallituksen Suomi-Intia koordinaattorina jatkoi Jasvinder Singh.  

Varsinainen toiminnantarkastaja oli toimittaja, ekonomi Timo Nikunen Helsingistä. 

 

Kokoukset 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 31.5.2016 ja sääntömääräinen 

syyskokous 4.10.2016. Hallitus kokoontui toimikauden aikana 8.3., 31.5., ja 4.10. 

 

Alakoulu ja yläkoulu 

Koulussa oli yhteensä 38 oppilasta. Koululla oli  kesäloma 1.5.-4.7. Alakoulun toisella 

luokalla jatkoi edelleen 24 tyttöä ja yläkoulun toisella luokalla jatkoi neljätoista 

tyttöä. Koulun  opettajina jatkoivat 49-vuotias Kamlesh Tiwari  ja yläkoulun 

opettajana 25-vuotias Ritu Tiwari. Varaopettajana toimi Namrata Tiwari. Siistijä-

keittäjänä jatkoi Mohan Devi ja myös entiset kaksi riksa-kuskia hoitivat 

koulukuljetukset . Heinäkuusta koulukuljetukset järjestettiin enää alakoululaisille ja 

yläkoulun tytöt kulkivat koulumatkat jalan. Vuokrattu koulurakennus oli sama kuin 

vuosi sitten käsittäen kaksi luokkahuonetta, pienen keittiötilan ja wc-tilat.  Koulun 

käytössä on myös oma pieni piha.   

 

Jäsenet 

Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 71 kummia ja 13 kannatusjäsentä. 

 

TALOUS 

Yhdistyksen toiminta on toimintavuotena rahoitettu kummimaksuilla, 

kannatusjäsenmaksuilla, intialaisten tuotteitten ja Intia hääkahvin sekä intilaisen 

teen myynnistä saaduilla tuloilla sekä satunnaisilla lahjoituksilla ja tuotoilla.  

Tilinpäätös 31.12.2016 osoitti 2,728.74 € alijäämää. 

 

Rahankeräyslupa ja keräyslippaat 

Rahankeräyslupa uusittiin ja uusi lupanro POL-2014-17462 on voimassa 21.05.2015 – 

20.05.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta. Rahaa kerättiin 

internetissä olevilla aineettomien tuotteiden myynnillä, joista tuloa saatiin 120 € ja 

lippailla, jotka päätettiin avata ja laskea vasta seuraavan vuoden ensimmäisessä 

kokouksessa. Kaikki saadut tulot käytettiin Chaudhary Charity Schoolin kuluihin. 
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Intia Hääkahvi 

Intia Hääkahvin myyntiä jatkettiin. Kahvin myynnistä oltiin saatu vuoden lopussa 

876.10 €.  

 

Tee 

Jatkettiin Agran koululaiset ry:n Suomeen tuoman Intiasen teen myyntiä. Keralassa 

köyhät naiset ovat saaneet palkkaa teen poiminnasta. Teestä saadut tuotot menevät 

täysimääräisinä koululle. Yhdessä pakkauksessa on 200 g teetä: neljä pussia, joissa 

kussakin on 50 grammaa korkealaatuista teetä: Darjeeling-, Assam-, Chaimasala- ja 

Kangra-nimisiä. Teen myynnin tuotto oli vuoden lopussa 4,036.10 €. 

 

Agran koululaiset kierrättää  

Agran koululaiset kierrättää –projekti jatkui, saimme lahjoituksina tavaroita, joita 

sitten myimme tori.fi –sivuilla. Tästä saatiin tuloa 105 €.   

 

Kana- ja vuohiprojekti 

Vuohien ja kanojen lahjoittaminen dalitiperheille oli edelleen mahdollista 

nettisivuillamme.  

 

Polkupyöriä koululaistemme perheille 

Nettisivuillamme oli mahdollisuus lahjoittaa rahaa polkupyörien hankintaan ja 

niitten huoltoa varten. Kuluneena vuonna oli viisi polkupyörää varattuna Agran 

koulun tarpeisiin, joita myös koululaistemme perheenjäsenet lainasivat ahkerasti  

kumppanijärjestöltämme. 

 

Puhdasta vettä porakaivoista 

Nettisivuillamme lisättiin mahdollisuus myös lahjoittaa varoja puhtaan veden 

hankkimiseksi daliteille. Jos ja kun saamme näin kerättyä rahaa, tulemme 

hankkimaan porakaivoihin tarvittavat materiaalit ja teettämään niitä 

koululaistemme ja heidän perheittensä käyttöön. Sitten heidän ei enää tarvitse 

noutaa vettä pitkien matkojen takaa. Vielä emme ole saaneet lahjoituksia tätä 

tarkoitusta varten.  

 

JÄSENYYDET  

Yhdistys toimi yhteistyössä yhteisöpalvelu www.sharewood.org kanssa, vaikka sieltä 

ei saadakaan mitään tuloa. Julkaisemme heidän sivullaan artikkeleita koulumme 

toiminnasta. 

 

Dalitien solidaarisuusverkoston jäsenyytemme jatkuu. Otamme mahdollisuuksien 

mukaan osaa tämän verkoston toimintaan.  

 

TAPAHTUMIIN OSALLISTUMINEN 

 

Maailma kylässä -tapahtuma 

Osallistuimme Maailma kylässä –tapahtumaan 28.-29.5.2016 Helsingissä. Myimme 

siellä Intia Hääkahvia, intialaisia kangastuotteita, marmorisia saippuatelineitä, 

ystävärannekkeita, otsakoruja sekä arpoja. Tuottoa saatiin yht. 642 euroa.  

 

 

 

 

www.sharewood.org%20
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Vapaaehtoistoiminnan messut 

Kepan järjestämille Vapaaehtoistoiminnan messuille Helsingin Vanhalla 

ylioppilastalolla 3.12. otimme myös osaa. 

 

Olimme mukana 

18.9. Mahdollisuuksien toritapahtumassa Turun Vanhalla Suurtorilla. 

25.9. Hyrylässä myymässä Agran koululaisten teetä. 

 

Vadelmatarha kirppiskauppa aloitti syksyllä toimintansa Turussa ja 20.11. veimme 

sinne koulun rahankeräyslippaan, mainoskortteja ja koulun teetä myyntiin. Teestä 

saimme sieltä tuottoa 36 euroa. 

 

Osallistuimme Hyrylän joulunavajaisiin ja PopUp! Tuusulan joulumyyjäisiin 

25.–26.11. Hyrylän Torilla Tuusulassa.  

 

Meillä oli oma myyntipöytä Turun nuorisovaltuuston Hyväntekeväisyyskirpputorilla 

Hansa-korttelissa 2.12.2016.  

 

Rauhanaseman joulumyyjäiset - maailmanparantajien lahjamarkkinat olivat  

11.12. Rauhanasemalla Itä-Pasilassa. Sielläkin myimme koulun hyväksi 

tuotteitamme ja kerroimme koulustamme. 

 

Otimme osaa hallitusjäsentemme koulun myyjäisiin. 

 

LAHJOITUKSET 

Kertaluonteiset lahjoitukset: 

Koulumme ystävät lahjoittivat 516.50 €. 

 

TIEDOTTAMINEN 

Ulkoinen tiedottaminen 

Verkkosivujen osoite on www.agrankoululaiset.org.  

Koulun kortteja jaettiin tilaisuuksissa, joihin osallistuimme sekä myös yksityisille.  

 

Yhdistys päätti ottaa osaa myös vuoden 2017 Maailma kylässä – tapahtumaan 

jäsenhankinnan tehostamiseksi. 

 

Yhdistyksen toiminnasta julkaistiin artikkeleita yhteisöpalvelu Sharewoodissa ja 

Facebookissa. 

 

Sisäinen tiedottaminen 

Kokouskutsut ja tilannekatsaukset on hoidettu sähköpostitse ja puhelimitse. Koulun 

sääntömääräisiin kokouksiin kutsuttiin myös kaikki muut yhdistyksen jäsenet, jotta 

keskustelu yhdistyksen toiminnasta olisi mahdollisimman laajaa ja avointa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrankoululaiset.org/
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Agran koululaiset ry               Toimintakertomus 2015 

c/o Pirkko Hellsten 

Puolalankatu 9 A 7 

20100 Turku 

www.agrankoululaiset.org 

 

YLEISTÄ 

Agran koululaiset on perustettu 13.2.2010 tukemaan intialaisten daliti-tyttöjen 

koulutusta. Kulunut vuosi oli yhdistyksen kuudes toimintavuosi. 

 

HALLITUS 

Hallinto 2015 

Hallitus valittiin sääntömääräisessä kevätkokouksessa 29.3.2015 ja se järjestäytyi 

seuraavasti: puheenjohtaja Pirkko Hellstén, toiminnanjohtaja-sihteeri Johanna 

Korhonen, rahastonhoitaja ja Kepa-vastaava Pirkko Kotila, varapuheenjohtaja Marita 

Rinne, Maija Keinänen ja Taina Juutilainen.  

Hallituksen Suomi-Intia koordinaattorina jatkoi Jasvinder Singh.  

Varsinainen toiminnantarkastaja oli toimittaja, ekonomi Timo Nikunen Helsingistä. 

 

Kokoukset 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 29.3.2015 ja sääntömääräinen 

syyskokous 23.10.2015. Hallitus kokoontui toimikauden aikana 29.3., 28.5., ja 23.10. 

 

Alakoulu ja yläkoulu 

Koulussa oli yhdeksäntoista oppilasta kevätlukukauden aikana. Koulun kesäloman 

1.5.-4.7. jälkeen koulu laajeni kaksiluokkaiseksi. Alakoulun ensimmäiselle luokalle 

otettiin 24 uutta tyttöä aloittamaan opintiensä 5.7. ja yläkoulun ensimmäisellä 

luokalla jatkoi neljätoista tyttöä. Kouluun valittiin myös uudet opettajat, jotka 

aloittivat työnsä heinäkuun alussa. Ensimmäisen luokan opettajana aloitti 48-vuotias 

Kamlesh Tiwari  ja yläkoulun opettajana aloitti 24-vuotias Ritu Tiwari. 

Varaopettajaksi valittiin Namrata Tiwari. Siistijä-keittäjänä toimi koko kouluvuoden 

Mohan Devi ja myös entiset kaksi riksa-kuski hoitivat koulukuljetukset kevätkauden. 

Heinäkuusta koulukuljetukset järjestettiin enää alakoululaisille ja yläkoulun tytöt 

kulkivat koulumatkat jalan. Koulun laajennuttua myös koulu siirtyi toisiin tiloihin 

kilometrin päähän entisestä koulurakennuksesta Agran Kaveri Kunj –kadulta Bhur 

ka bagh-kadulle.   

 

Jäsenet 

Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 71 kummia ja 13 kannatusjäsentä. 

 

TALOUS 

Yhdistyksen toiminta on toimintavuotena rahoitettu kummimaksuilla, 

kannatusjäsenmaksuilla, intialaisten tuotteitten ja Intia hääkahvin sekä intilaisen 

teen myynnistä saaduilla tuloilla sekä satunnaisilla lahjoituksilla ja tuotoilla.  

Tilinpäätös 31.12.2015 osoitti 2,359.14 € ylijäämää. 

 

Rahankeräyslupa ja keräyslippaat 

Rahankeräyslupa uusittiin ja uusi lupanro POL-2014-17462 on voimassa 21.05.2015 – 

20.05.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta. Rahaa kerättiin 

internetissä olevilla aineettomien tuotteiden myynnillä, joista tuloa saatiin 241 € ja 

lippailla, jotka päätettiin avata ja laskea vasta seuraavan vuoden ensimmäisessä 

kokouksessa. Saadut tulot käytettiin Chaudhary Charity Schoolin kuluihin. 
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Intia Hääkahvi 

Intia Hääkahvin myyntiä jatkettiin. Kahvin myynnistä oltiin saatu vuoden lopussa 

1,636.70 €.  

 

Tee 

Agran koululaiset ry on tuonut 11.6. yhteensä 205 kg Suomeen Intiasta teetä. Teestä 

viranomaiset ottivat tullissa näytteet ja totesivat teen puhtaaksi. Keralassa köyhät 

naiset ovat saaneet palkkaa teen poiminnasta. Teestä saadut tuotot menevät 

täysimääräisinä koululle. Yhdessä pakkauksessa on 200 g teetä: neljä pussia, joissa 

kussakin on 50 grammaa korkealaatuista teetä: Darjeeling-, Assam-, Chaimasala- ja 

Kangra-nimisiä. Teen myynti oli vuoden lopussa 2,690.00 €. 

 

Agran koululaiset kierrättää  

Agran koululaiset kierrättää –projekti jatkui, saimme lahjoituksina tavaroita, joita 

sitten myimme tori.fi –sivuilla. Tästä saatiin tuloa 125 €.   

 

Kana- ja vuohiprojekti 

Vuohien ja kanojen lahjoittaminen dalitiperheille oli edelleen mahdollista 

nettisivuillamme.  

 

Polkupyöriä koululaistemme perheille 

Nettisivuillamme oli mahdollisuus lahjoittaa rahaa polkupyörien hankintaan ja 

niitten huoltoa varten. Kuluneena vuonna oli viisi polkupyörää varattuna Agran 

koulun tarpeisiin, joita myös koululaistemme perheenjäsenet saivat lainata 

kumppanijärjestöltämme. 

 

Puhdasta vettä porakaivoista 

Nettisivuillamme lisättiin mahdollisuus myös lahjoittaa varoja puhtaan veden 

hankkimiseksi daliteille. Jos ja kun saamme näin kerättyä rahaa, tulemme 

hankkimaan porakaivoihin tarvittavat materiaalit ja teettämään niitä 

koululaistemme ja heidän perheittensä käyttöön. Sitten heidän ei enää tarvitse 

noutaa vettä pitkien matkojen takaa. Vielä emme ole saaneet lahjoituksia tätä 

tarkoitusta varten.  

 

JÄSENYYDET  

Yhdistys toimi yhteistyössä yhteisöpalvelu www.sharewood.org kanssa, vaikka sieltä 

ei saadakaan mitään tuloa. 

 

Liityimme 29.4.2014 Dalitien solidaarisuusverkoston jäseneksi ja jäsenyytemme 

jatkuu. Otamme mahdollisuuksien mukaan osaa tämän verkoston toimintaan.  

 

TAPAHTUMIIN OSALLISTUMINEN 

 

Maailma kylässä -tapahtuma 

Osallistuimme Maailma kylässä –tapahtumaan 28.-29.5.2016 Helsingissä. Myimme 

siellä Intia Hääkahvia, intialaisia kangastuotteita, marmorisia saippuatelineitä, 

ystävärannekkeita, otsakoruja sekä arpoja. Tuottoa saatiin yht 471 euroa.  

 

 

 

 

www.sharewood.org%20
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Anna aikaa -tapahtuma 

Helmikuussa Kepan järjestämässä Anna aikaa –tapahtumassa Helsingin 

Kaisaniemessä oli myös pöytämme. Tilaisuudessa pyrimme saamaan lisää 

vapaaehtoistyöntekijöitä. 

 

Vapaaehtoistoiminnan messut 

Kepan järjestämille Vapaaehtoistoiminnan messuille Helsingin Vanhalla 

ylioppilastalolla 3.12. otimme myös osaa. 

 

Portsan pihamarkkinat 

Pääsimme Turun Portsassa 18.8. pidetyille kaupunginosan pihamarkkinoille, kun 

siellä asuva kummimme pyysi meitä osallistumaan. Myimme siellä Intia Hääkahvia 

ja intialaista teetä  ja kerroimme koulun toiminnasta kyselijöille. Kävijöitä olikin 

runsaasti, kun ilma oli mitä ihanin ja yli 50 alueen pihaa oli avoinna yleisölle. 

 

Rauhanaseman joulumyyjäiset - maailmanparantajien lahjamarkkinat olivat  

13.12. Rauhanasemalla Itä-Pasilassa. Sielläkin myimme koulun hyväksi 

tuotteitamme ja kerroimme koulustamme. 

 

Otimme osaa hallitusjäsentemme koulun myyjäisiin. 

 

LAHJOITUKSET 

Kertaluonteiset lahjoitukset: 

Maaseudun Kukkasrahasto Säätiö lahjoitti 1000 € koulumme hyväksi. Koulumme 

ystävä Lotta Tuohino lahjoitti 199.90 €. 

 

Lazy Lizard -yhteistyökumppanimme 

Lotta Lehmusvaara avasi huhtikuussa uuden reilun kaupan intialaisia vaatteita 

myyvän verkkokaupan Lazy Lizardin. Lotta nimesi Agran koululaiset Lazy Lizardin 

lahjoituskohteeksi siten, että joidenkin tuotteiden hinnasta pieni osa tulee Agran 

koulutyttöjen hyväksi. Lazy Lizardin mekko tekee hyvää Agran kaupungin köyhille 

dalititytöille tuotti  kuluvana vuonna 67 euroa. 

 

TIEDOTTAMINEN 

Ulkoinen tiedottaminen 

Verkkosivujen osoite on www.agrankoululaiset.org.  

Koulumme ystävä Minna Kilpeläinen hoiti yhdistyksemme postikorttimainoksen 

uusimisen yhdessä Minna Lusan kanssa. Uutta korttia jaettiin tilaisuuksissa, joihin 

osallistuimme sekä myös yksityisille.  

 

Yhdistys päätti ottaa osaa myös vuoden 2016 Maailma kylässä – tapahtumaan 

jäsenhankinnan tehostamiseksi. 

 

Yhdistyksen toiminnasta julkaistiin artikkeleita yhteisöpalvelu Sharewoodissa ja 

Facebookissa. 

 

Sisäinen tiedottaminen 

Kokouskutsut ja tilannekatsaukset on hoidettu sähköpostitse ja puhelimitse. Koulun 

sääntömääräisiin kokouksiin kutsuttiin myös kaikki muut yhdistyksen jäsenet, jotta 

keskustelu yhdistyksen toiminnasta olisi mahdollisimman laajaa ja avointa. 

 

 

http://www.agrankoululaiset.org/

